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Szám: 12300/2020. 
 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Oktatási és Kulturális Bizottsága tagjai részére 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 
 

az Oktatási és Kulturális Bizottság  
 

2020. május 20-ára tervezett 
 

ülésének napirendi pontjairól 
 
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati 
rendelet  módosítására 

2. Javaslat a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, 
valamint a maximális csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére  

3. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár állományellenőrzési-leltározási 
ütemtervének jóváhagyására 

4. Javaslat pénzeszköz átadására a 2020.évi intézményi felújítási feladatok céljára 
 

Gyál, 2020. május 12. 
 
 
 
 
 Lendvay-Kiss Anita s.k.
 az OKB elnöke 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2020. május 12. 
 
 
Tóth Regina 
jegyzőkönyvvezető 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. 
(I.31.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) számú önkormányzati rendeletének 
25. §. (1) – (9) bekezdése tartalmazza a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes 
kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakkal 
összhangban a gyáli polgárok támogatása céljából létrehozott támogatási rendszer költségkereteit.  
 
A 25. § (4) bekezdése szerint a Gyáli Iskolakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, 
legfeljebb 12.000,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár. 
 
A 2020. évi költségvetés elfogadása óta jelentős változások történtek az ország gazdasági életében a fellépő 
járványügyi helyzet miatt. Sok területen jelentős mértékben megnövekedtek az árak, amely sajnos érinti az 
iskolakezdési csomagban szereplő termékek árait is. 
Több cégtől kértünk árajánlatot, azonban a legkedvezőbb esetében is az iskolakezdési csomag tartalmát 16.000,- 
Ft alatt nem tudjuk összeállítani, így javasolt a 2020. évi költségvetésben az iskolakezdési csomag értékét 
legfeljebb bruttó 16.000,- Ft összegben meghatározni. 
 
A módosítás miatt szükséges bruttó 2.794.000 Ft összegű forrás a céltartalékon tervezett városi rendezvények 
sorából az elmaradó Gyermeknap miatt felszabaduló összegből kerülne átcsoportosításra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Gyál Város Önkormányzatának 2020. 
évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) számú önkormányzati rendeletét módosítani és a határozati javaslatot 
elfogadni szívesedjenek.  
 
 
Határozati javaslat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Gyáli Iskolakezdési Program keretében nyújtott csomag értékét 16.000 Ft összegre kívánja 
módosítani, 

2. az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet „Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés” 
során tervezett 28.800 e Ft + ÁFA összeget 2.200 e Ft + ÁFA összeggel megnöveli a 2020. évi 
költségvetés 5. sz. cél- és általános tartalék mellékletének „Városi rendezvények” során tervezett 
összegből történő átvezetéssel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester. 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
A rendelet módosításának elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2020.május 04. 
 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2020. (…..) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjába, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el. 
 
 
1. §. A R. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 16.000,- Ft értékű 
csomag, amely alanyi jogon jár.” 
 
2. §. Jelen rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 
  polgármester     címzetes főjegyző 



2. sz. melléklet 
 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
 
Előterjesztés, rendeletmódosítás-tervezet címe: 
 
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

I. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs. 
A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul. 
 
 

II. A rendelet környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 
 

III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendelet az adminisztratív terheken jelentősen nem változtat. 
 
 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
A tervezet szükségességét a járványügyi helyzet miatt, a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó 
iskolakezdési csomag értéke változásának a költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. 
Amennyiben a többletforrás nem kerül átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy annak terhére 
nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.  
 
 

V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 
 

VI. A rendelet az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az Európai Unió 
intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési kötelezettség nincs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a 2020/2021. nevelési évben 

 indítható óvodai csoportok számának 
meghatározására, valamint a maximális 
csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó hatásköre. 

A gyáli óvodákban a beiratkozások 2020. április 6-17. között zajlottak. A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre 
tekintettel a beiratkozás döntően elektronikusan történt. 271 db szülői szándéknyilatkozatot fogadtunk, melyből 
6 fő azt jelentette be, hogy gyermeke máshová fog óvodába járni, a valódi kérelmek száma így 265 db volt. Az 
óvodavezetők 2020. április 21. napján döntöttek a felvételi kérelmekről. 263 fő kisgyermek felvételének adtak 
helyt, 2 fő került elutasításra, tekintettel arra, hogy sem állandó, sem tartózkodási címük nincs településünkön.  

Alábbi táblázatban foglaltuk össze az óvoda- és nem óvodaköteles korú 2020/2021. nevelési évre felvett 
gyermekek számát.  

felvett LILIOM 
(fő) 

TÁTIKA (fő) TULIPÁN (fő) ÖSSZESEN 

óvodaköteles (2020.08.31-ig 
betölti a 3. életévét) 

46 72 52 170 

nem óvodaköteles 
(2020.09.01-je után tölti be a 
3. életévét) 

31 33 29 93 

ÖSSZESEN 77 105 81 263 
Az alábbi táblázat mutatja a beiratkozási adatokat, illetve a várhatóan iskolába menők, és óvodában maradók 
számát a gyáli óvodákban. 

 03.01-
jei 

létszám 

Iskolába 
menők 
száma 

Óvodában 
maradók 

száma 

Felvett 
óvodakötelesek 

száma 

Felvett nem 
óvodakötelesek 

száma 

LILIOM 267 97 267-97=170 46 31 

TÁTIKA 268 80 268-80=188 72 33 

TULIPÁN 274 77 274-77=197 52 29 

ÖSSZESEN 809 254 555 170 93 

Leírtaknak megfelelően az óvodák csoportszáma és létszáma várhatóan az alábbiak szerint alakul 2020. 
szeptember 1-jén és a 2020/2021. nevelési év során: 

 csoportok 
száma 

Várható létszám 
2020.09.01-jén 

Várható létszám év 
közben (felvett nem 
óvodakötelesekkel) 

Átlag csoportlétszám 
a 2020/2021. 

nevelési évben 
(fő/csoport) 

LILIOM 10 216 247 24,7 
TÁTIKA 12 (11+1 260 293 25,91 
                                                 
1 Az átlagos csoportlétszám meghatározásánál 11 csoporttal számoltunk, és a december 31-ig várható létszámból levontuk a 
12., gyógypedagógiai csoport létszámát (8 fő)! (293-8=285 → 285/11=25,9 fő/csoport) 



gyógyped) 
TULIPÁN 10 249 278 27,8 

ÖSSZESEN 31+1 
gyógyped 

725 818 26,12 

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése 2013. szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az óvodai csoportokra 
megállapított maximális létszám 20%-kal való átlépésének engedélyezését függetlenül az indított csoportok 
számától. Ennek megfelelően az indítható óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a 
fenntartó hatásköre. A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő. 

Fent leírtakból és a táblázat adataiból jól látható, hogy a Tátika Óvodában és a Tulipán Óvodában biztosan 
lesznek olyan csoportok, ahol a létszám meg fogja haladni a 25 főt. A Liliom Óvoda intézményvezetőjének 
tájékoztatása szerint a Liliom Óvodában is lesz olyan csoport, ahol a létszáma 25 főt meghaladja. A 2018. 
szeptember 1-jén indult autista csoport létszáma a 2020/2021-es nevelési évben is eléri a maximális 8 főt. 

Fentiek miatt javasolom a maximális létszámtól való eltérés engedélyezését az önkormányzati fenntartású 
óvodákban. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok támogatására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a 2020/2021. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg az óvodákban indítható óvodai csoportok 

számát: 
 

Gyáli Liliom Óvoda    10 óvodai csoport 
Gyáli Tátika Óvoda    12 óvodai csoport (11 + 1 gyógypedagógiai cs.) 
Gyáli Tulipán Óvoda                 10 óvodai csoport 

   
   
Határidő  2020. szeptember 1. 
Felelős:  Polgármester 
 

2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bek. alapján a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli 
Tátika Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda 2020/2021. nevelési évben induló csoportjaiban engedélyezi, hogy a 
maximális létszámtól (25 fő) maximum 20 százalékkal eltérhessenek az önkormányzati fenntartású óvodák. 

 
Határidő  2020. szeptember 1. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző/irodavezető 
 
Gyál, 2020. május 4. 
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
  alpolgármester 
 
 
 
                                                 
2 Ebben az esetben is hasonlóan jártunk el, 818 főből kivontuk a 32., autista csoport létszámát, és 31 csoporttal számoltunk! 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Arany János 
Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár állományellenőrzési-
leltározási ütemtervének 
jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közház) intézményvezetője és 
könyvtárvezetője 2020. május 5. napján kelt közös levelükben (1. sz. melléklet) tájékoztattak, hogy 2020 
júniusában teljes állományellenőrzést kívánnak végrehajtani a Városi Könyvtárban.  

A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 
kiadásáról szóló 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése 
alapján az időszaki leltározást a 25.001–75.000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak öt évenként 
kötelesek elvégezni. 

A Városi Könyvtár állománya 2019. évi összesített statisztika alapján 59.340 tétel, ezért öt évenként köteles 
teljes körű állományellenőrzést, leltározást végezni. 

A könyvtárban utoljára 2013-ban volt állományellenőrzés. A hatékony munkavégzéshez, az 
állományellenőrzéshez és az utómunkálatokhoz a könyvtár zárva tart, a kölcsönzés szünetel. A jelenlegi 
koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt az intézmény nem látogatható, így ez az időszak 
alkalmas az állományellenőrzés elvégésére, melynek tervezett időpontja a 2020. június 1-től 2020. június 26-ig 
terjedő időszak. 

A Rendelet 8. §-a szerint a leltározáshoz a könyvtárnak leltározási ütemtervet kell készítenie, amelyet a fenntartó 
hagy jóvá. Az Állományellenőrzési Ütemterv az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Állományellenőrzési Ütemtervét a beterjesztett 
tartalommal jóváhagyja, 

2. felkéri az intézményvezetőt, és a könyvtárvezetőt, hogy az állományellenőrzésről (leltározásról) készült 
jegyzőkönyvet annak elkészülte után három napon belül küldje meg a fenntartónak (Rendelet 11. § (1) 
bekezdés). 

 
Határidő 1.pont: 2020. május 31. 
  2.pont: jegyzőkönyv elkészülte után 3 napon belül 

 
Felelős:  Polgármester, intézményvezető, könyvtárvezető 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző/irodavezető 
 
Gyál, 2020. május 6. 
 
 Nagy József Elek 
  alpolgármester 



 
Mellékletek: 
1.sz.     A Közház intézményvezetőjének, és könyvtárvezetőjének 2020/119/1. iktatószámú levele 
2.sz.     2020/119/2. iktatószámú Állományellenőrzési Ütemterv 
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